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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perilaku Komunikasi

Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegiatan orang

secara bersama-sama dengan cara tertentu dan mengikuti pola tertentu pula.

Perilaku juga dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap

rangsangan atau lingkungan. Perilaku dalam konsep Technology Acceptance

Model dapat dipahami sebagai Behavior to Use yang berarti perilaku aktual

langsung penggunaan media teknologi yang dilakukan oleh subyek.

Sedangkan dalam penelitian etnografi komunikasi, menemukan perilaku

komunikasi dapat dimulai dengan mengidentifikasikan peristiwa komunikasi

atau proses komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa perilaku komunikasi

adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan dengan pola tertentu sebagai

respon dari adanya peristiwa komunikasi tertentu.

Perilaku komunikasi yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah

bagaimana anggota dari komunitas virtual Special Agents Do Something

Indonesia berinteraksi dan mengkonstruksi pesan di media sosial, lalu bagaimana

experience mereka dalam bermedia sosial serta mengeksplorasi mengapa mereka

menggunakan media sosial tertentu untuk berkomunikasi dengan audiens mereka.
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2.2 Komunikasi Bermedia

Komunikasi bermedia (mediated communication) adalah komunikasi

yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada

komunikan yang jauh tempatnya dan banyak jumlahnya. Salah satu bentuk

komunikasi bermedia adalah komunikasi bermedia massa. Seringkali istilah

"media massa" dan "komunikasi massa" dipergunakan untuk tujuan yang

sama. Sesungguhnya kedua istilah tersebut adalah singkatan dari "media

komunikasi massa" (media of mass communication). Jalaluddin Rakhmat

merangkum beberapa definisi komunikasi massa sebagai jenis komunikasi

yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan

anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat

diterima secara serentak dan sesaat. Perkataan "dapat" dalam defenisi ini

menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi

massa pada saat tertentu tidaklah esensial.

Dalam membicarakan definisi komunikasi massa ini banyak ragam

dan titik tekan yang dikemukakannya. Tetapi, dari sekian banyak defenisi itu

ada benang merah kesamaan defenisi satu sama lain. Pada dasarnya

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yaitu media cetak

dan elektronik. Media massa yang dimaksud merupakan produk dari teknologi

modern.
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2.3 Media Sosial

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat

komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Sedangkan kata

sosial yang dapat memiliki konteks yang luas. Menurut Durkheim, sosial

merujuk pada kenyataan sosial (the social as social facts) bahwa setiap

individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyatannya media dan semua

perangkat lunak (software) merupakan sosial dalam makna bahwa keduanya

merupakan produk dari proses sosial.

Menurut Nasrullah, media sosial adalah medium di internet yang

memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi,

bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk

ikatan sosial secara virtual. Kemudahan akses terhadap media menjadikan

salah satu kebutuhan primer manusia di era digital saat ini. Kemajuan

teknologi mampu melahirkan budaya baru bagi kehidupan manusia dalam

bermedia15.

Mary Cross mengatakan bahwa “We are already experiencing the

cultural effects of the digital revolution that is underway”. Hal ini berarti

teknologi dan media baru memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan

nyata. Ruang privasi melebur dengan ruang publik dengan adanya akses

15 Rulli Nasrullah. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi. (Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017)
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media sosial. Oleh karena itu komunitas virtual dapat dengan mudah

mengkomunikasikan pesan mereka di media sosial16.

2.4 Komunitas Virtual

Komunitas virtual adalah fenomena yang telah muncul berkat

teknologi yang berkembang cepat dan memberikan kontribusi terhadap

interaksi yang terjadi pada kehidupan manusia. Kelompok virtual adalah

sebuah kelompok kecil di mana para anggotanya saling berinteraksi dengan

menggunakan teknologi elektronik. Komunikasi melalui forum internet

(seperti e-mail, chat rooms, dunia grafis, dan daftar diskusi) memungkinkan

orang untuk berpartisipasi dalam jaringan sosial luas, yang disebut sebagai

‘komunitas virtual’. Komunitas virtual ini adalah tempat berkumpulnya orang-

orang yang mempunyai minat yang sama terhadap sesuatu, baik dalam bidang

politik, sosial, budaya, ekonomi, agama serta isu lokal dan global lainnya.

Stanoevska dan Slabeva mengkategorikan komunitas virtual

berdasarkan beberapa variabel. Sebagai contoh, peneliti sistem informasi

sering mengkategorikan komunitas virtual berdasarkan desain teknologi

komunikasi pendukung seperti chat, sistem papan buletin atau persyaratan

fungsional pengguna. Namun tentu variabel tersebut akan berbeda jika

komunitas virtual ditelisik dari segi pola, perilaku serta interaksi

komunikasinya17.

16 Mary Cross, Bloggerati, Twitterati: How Blogs and Twitter are Transforming Popular Culture
(California: Praeger, 2011) Hal. 23
17 Porter Elise. A Typology of Virtual Communities: a Multi-Disciplinary Foundation for Future
Research. Journal of Computer Mediated Communication. Vol. 10, No. 1. (Oxford University, 2017)
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Tipologi yang diusulkan dari komunitas virtual dalam konteks

komunikasi mencakup dua kategori. Dalam kategori pertama, komunitas

tersebut diprakarsai oleh anggota dan disponsori organisasi yang diinisiasi

oleh anggota adalah komunitas tempat komunitas didirikan oleh, dan tetap

dikelola oleh, anggota. Komunitas yang disponsori organisasi adalah

komunitas yang disponsori oleh organisasi komersial atau non-komersial (mis.

Pemerintah, nirlaba). Organisasi sponsor memiliki pemangku kepentingan

utama dan / atau penerima manfaat (misalnya pelanggan) yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari misi dan tujuan organisasi sponsor.

Dalam konteks tipologi komunitas virtual, Special Agents Do

Something Indonesia masuk dalam kategori Organization-sponsored dengan

orientasi hubungannya sebagai komunitas nonprofit atau not for profit.

2.5 Studi Netnografi

Dengan terbentuknya budaya di dunia siber, maka etnografi

komunikasi saja tidaklah cukup untuk memahami komunitas-komunitas yang

terbentuk melalui komunikasi dengan mediasi komputer. Karena itu, muncullah

Gambar 2.1 : Tipologi Komunitas Virtual
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sebuah metode penelitian baru yakni netnografi. Netnografi adalah suatu istilah

yang merujuk pada metode penelitian yang menitik beratkan fokusnya pada

kebudayaan masyarakat digital. Walau berada dalam jaringan (daring),

komunitas daring membentuk dan memperlihatkan budaya, kepercayaan yang

dipelajari, nilai, dan kebiasaan yang mengarahkan dan menuntut tingkah laku

dari lingkungan kelompok tertentu.18

Sama seperti pendahulunya, etnografi, netnografi juga meneliti

kebudayaan yang ada di suatu masyarakat, bedanya masyarakat yang menjadi

fokus netnografi adalah masyarakat dunia digital. Kozinets memberikan

setidaknya tiga perbedaan dalam etnografi dan netnografi. Pertama dari segi

memasuki budaya atau komunitas daring yang berbeda dengan etnografi. Akses

masuk, pendekatan serta rentang inklusi potensial dalam tatap muka tentu

berbeda dengan daring. Tidak hanya itu, istilah observasi dan partisipasi dapat

berarti sesuatu yang berbeda jika diterapkan pada dunia digital.

Kedua, dalam hal pengumpulan dan analisis data dalam netnografi

memiliki tantangan dan peluangnya sendiri. Gagasan mengenai tulisan

lapangan sendiri berubah secara radikal. Jumlah data yang dapat diperoleh bisa

saja berbeda. Kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik analisis berubah

ketika data yang ada sudah ada dalam bentuk digital. Terakhir, adanya prosedur

etik bagi peneliti terhadap ruang penelitiannya yang kini dalam bentuk digital.

18 Robert V. Kozinets. Netnography: Doing Etnographic Research Online. (California: SAGE
Publications, 2009)
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Pedoman abstrak bagi persetujuan tentang prosedur etik ini mempunyai tingkat

interpretasi yang luas.

Netnografi telah berkembang untuk membantu peneliti memahami

dunia daring secara lebih komprehensif. Pendekatan netnografi disesuaikan

untuk membantu peneliti mempelajari, tidak hanya forum, chat, dan newsgroup,

tetapi juga blog, audiovisual, grafik gambar, dan podcasting communities,

dunia virtual, jaringan pemain game, mobile communities, dan media sosial.

Netnografi adalah etnografi dari kelompok virtual/daring yang

mempelajari praktik budaya yang kompleks, menarik perhatian kita kepada

dasar dan ide abstrak yang banyak, makna, praktik sosial, hubungan, bahasa,

dan sistem tanda. Penelitian netnografi pun cukup fleksibel dan consume less-

time karena lokasi penelitannya yang berada di ruang virtual dan proses

pengumpulan datanya pun dapat dilakukan dengan komunikasi yang dapat

dimediasi oleh teknologi digital.


